Štatút súťaže

„Nakresli maskota a poď s nami do tábora!“

Organizátor: Victour – detské tábory (spoločnosť SportZoo, s.r.o.)
Začiatok súťaže: 03.04.2017
Ukončenie súťaže: 28.04.2017
Vyhlásenie výsledkov: na webe www.victour.sk/maskot2017, 05.05.2017
Princíp súťaže:
Úlohou žiakov 1. až 9. ročníka je v rámci výtvarnej výchovy nakresliť ľubovolnou technikou
maskota, ktorý bude reprezentovať detské letné tábory Victour v roku 2017. Maskotom
môže byť akékoľvek zviera, príšera alebo postavička – kreativite sa medze nekladú. V
každej škole bude umiestnená zberná krabica s logom Victour, do ktorej sa budú súťažné
výkresy podpísané žiakom na zadnej strane vhadzovať najneskôr do piatku, 28. apríla
2017.
Zo súťažných návrhov vyberie komisia 3 najvhodnejšie návrhy, ktoré budú ocenené.
Víťazný návrh bude hlavným motívom táborových tričiek pre tento rok. Výstava všetkých
súťažných kresieb bude na samostatnej podstránke venovanej súťaži na webe Victour
www.victour.sk/maskot2017. Každé dieťa, ktoré sa do súťaže zapojí, získava poukaz na
zľavu na ľubovolný tábor z ponuky.
Ceny:
1. miesto – Tábor podľa vlastného výberu + tričko s maskotom + 100 Victour peňazí *
2. miesto - Tábor podľa vlastného výberu + 60 Victour peňazí *
3. miesto - Tábor podľa vlastného výberu + 40 Victour peňazí *
Všetci zúčastnení navyše získavajú kupón na 10% zľavu na akýkoľvek tábor z ponuky.
* Victour peniaze sú detské peniaze – bankovky, v hodnote 1, 2, 5, 10 a 20, ktoré zbierajú
deti počas tábora a môžu si za ne následne kúpiť rôzne Victour predmety

Pravidlá:
– do súťaže sa môžu zapojiť všetci žiaci 1. až 9. ročníka ZŠ
– kreslí sa na papier alebo výkres formátu A4, ľubovolnou technikou (ceruzky, fixky,
vodové farby, temperové farby, pastelové farby, fúkacie fixky …)
– na zadnej strane výkresu musí byť uvedené meno žiaka, trieda a škola, ktorú
navštevuje
– výkresy musia byť vhodené do krabice označenej Victour logom, ktorá sa nachádza
v každej škole zapojenej do súťaže, najneskôr do 28. apríla 2017 (piatok)
– po ukončení súťaže vyberie komisia víťazný návrh, ktorý bude spolu so všetkými
kresbami zverejnený na webe www.victour.sk/maskot2017 v piatok, 05. mája 2017
Postup:
Organizátor súťaže dodá škole potrebný počet plagátov formátu A3 (do každej triedy 1
plagát), 1 zbernú krabicu na súťažné výkresy, poukazy na 10% zľavu z táborov pre všetky
deti zapojené do súťaže.
Trieda kreslí zadanie na hodine výtvarnej výchovy, na záver vyučujúci skontroluje, či sú
všetky výkresy správne podpísané (meno dieťaťa, trieda, škola) a spoločne ich vhodia
do zbernej krabice s logom Victour umiestnenej v škole. Vyučujúci odovzdá každému
dieťaťu, ktoré sa do súťaže zapojilo, letáčik s kupónom na zľavu z táborov.
Organizátor príde prevziať zbernú krabicu so súťažnými výkresmi do školy v pondelok, 1.
mája 2017, alebo v utorok, 2. mája 2017.
Výsledky budú zverejnené v piatok, 5. mája 2017, do 12:00 na webe
www.victour.sk/maskot2017. Zástupcovia Victour prídu 3 oceneným žiakom odovzdať
cenu osobne do školy v pondelok, 8. mája 2017.
Koordinátor súťaže:
Martina Ďurďáková
Mobil: 0948 12 66 55
E-mail: durdakova@victour.sk

